Buurtwerk
’t Pleintje
Sint Rochusstraat 106
2100 Deurne

03 320 26 70

Hoera! ‘t Pleintje is terug (beperkt) open!
Sinds dinsdag 9 juni zijn we terug open, maar wel

Openingsuren:

een beetje anders. Je kan langskomen voor een
vraag of een korte babbel (max. 30 minuten).

Dinsdag:

Dit kan op:

09u00-17u00

- dinsdag van 14u tot 16u

Donderdag:

- donderdag van 14u tot 16u
- vrijdag van 10u tot 12u

09u00-17u00

Vrijdag:
12u00- 17u00

www.buurtwerkpleintje.be
Volg ‘t Pleintje op
facebook:
Buurtwerk ‘t Pleintje

Als binnen alle plaatsen bezet zijn, zal je even
moeten wachten in de wachtrij.
Is ook de wachtrij volzet, dan zullen we je vragen
om op een ander moment terug te komen.

Onze toog blijft nog even dicht, maar BuurtGoed zal

wel open zijn tijdens onze voorlopige openingsuren.

Wij blijven ook telefonisch of via facebook bereikbaar voor vragen of een babbeltje.

Heb je een vraag of wil je hulp bij een brief?
Je kan ook bellen om een afspraak te maken.

We zijn blij je weer te zien!

Wat is er te doen in ‘t Pleintje?
Dinsdag
14u-16u
•

Donderdag
14u-16u

Zomer op Arena
Vrijdag
10u-12u

Je kan langskomen voor een kort babbeltje,
je kan 30 minuten in ‘t Pleintje blijven.

•

Heb je een vraag of hulp nodig bij papieren?
Kom langs en we kijken of we kunnen helpen.

•

De plaatsen zijn beperkt, het zou kunnen dat je
even moet wachten of beter op een ander
moment terugkomt.

Vrijdag
14u-16

Op vrijdagnamiddag
naaien we samen
mondmaskers.

BuurtGoed gaat weer open!
Kom langs om je zomercollectie aan te vullen!
Kleding brengen voor de winkel kan ook weer,
de deelkast blijft voorlopig dicht.

We hebben zelf al het
materiaal, je hoeft niets
mee te brengen.

Elke dag om 16u kan je een van de lievelingsliedjes
van onze vrijwilligers beluisteren.

•

Bekijk de filmpjes van Stien en maak bijvoorbeeld je
eigen winkeltasje uit een oude T-shirt.

•

Doe een babbeltje met een van de buurtwerkers via de chat.

Hieronder staat al een deel van het aanbod, maar hou zeker ons maandprogramma en onze
facebookpagina in de gaten voor verdere updates!

Datum Uur
Geef een seintje als je
graag mee wil naaien,
de plaatsen zijn beperkt.

•

Tijdens de maanden juli en augustus staan er verschillende activiteiten op de planning op het
Arenaplein.
‘t Pleintje, het District, de Bib, De academie, Villa Vonk, Jes, Huis van het Kind, Woonhaven, de
gezinsbond en enkele andere sport– en vrijetijdsorganisaties organiseren verschillende
workshops, ontmoetingsmomenten en activiteiten voor jong en oud.

Kan je zelf een
naaimachine
meebrengen? Geef een
seintje!

We blijven ook bereikbaar via telefoon, heb je nood
aan een babbeltje, bel ons op!

Activiteit

Korte oefeningen om te zien of je
graag schrijft en graag bezig met
Dinsdag 7
bent met de nederlandse taal.
juli
14:00-15:00 Schrijven voor volwassenen (Maximum 8 volwassenen)

Doelgroep

Volwassenen

Dinsdag 7
juli
15:00-16:00 Theater voor kinderen

Samen spelen, in een personage
kruipen, verschillende gevoelens
leren spelen en fantaseren! (Max.
20 kdn)

Dinsdag 7
Dansworkshop: dance 'n
juli
18:30-19:30 grooves by Laura

Ontdek verschillende dansvormen
en dit voor zowel volwassenen als
jongeren. Dans samen je Corona
kilo’s weg! De gratis lessen worden Jongeren en volgegeven door top choreografen.
wassenen

Kinderen 6-12

Even een momentje rust voor jezelf? Na alle hectiek van de afgelopen maanden Kom dan kennis maken met Yoga en volg de gratis les!
Breng een yogamatje mee!
Volwassenen
’t Pleintje is aanwezig op de arena
voor een babbeltje of een vraag,
kom mee een spel spelen of neem
een kijkje in onze Pop-up BuurtGoed-2e handskledingwinkel!

Dinsdag
14 juli

11:00-12:00 Hatha Yoga by Elke

Dinsdag
14 juli

14:0016:00u

Dinsdag
14 juli

Ontdek verschillende dansvormen
en dit voor zowel volwassenen als
jongeren. Dans samen je Corona
Dansworkshop: hip hop by kilo’s weg! De gratis lessen worden Jongeren en vol18:30-19:30 Mellissa
gegeven door top choreografen.
wassenen

Dinsdag
28 juli

Ontdek verschillende dansvormen
en dit voor zowel volwassenen als
jongeren. Dans samen je Corona
Dansworkshop: chill n dan- kilo’s weg! De gratis lessen worden Jongeren en vol18:30-19:30 ce by Nikki
gegeven door top choreografen.
wassenen

Wil je graag een bezoekje thuis? Geef ons een seintje en
we komen langs voor een babbeltje aan de voordeur.

Heb je een vraag over 2-spraak? Neem contact op met Katleen :
katleen@buurtwerkpleintje.be

Beschrijving

Buurtwerk Buiten!

Volwassenen

Maandag

6

13

20

27

Dinsdag Picknickdag
Elke dinsdagmiddag gaan we samen picknicken. Breng zelf een lunchpakketje en een drankje
mee en een dekentje om op te zitten. Wij brengen wat spelletjes (petanque, kubb,…) mee.

Dinsdag

7

11u30 –13u30: Pick
-nick @ arena

14u-16u: Pleintje
open

14

11u30 –13u30: Pick
-nick @ arena

14u-16u: Pleintje
open

21

GESLOTEN

FEESTDAG

28

11u30 –13u30: Pick
-nick @ arena

14u-16u: Pleintje
open

Wanneer: Elke dinsdag tussen 11u30 en 13u30
Waar: Grasplein Arena tussen speeltuin en zwembad.
Info: Bij Thijs, Marij of Katleen

Wandeling

Woensdag

1

8

15

22

29

Om de 2 weken gaan we op donderdagvoormiddag wandelen. We vertrekken om 10u, we
wandelen in de buurt zodat we het openbaar vervoer kunnen vermijden. Wil je graag mee?
Reserveren is verplicht en kan via telefoon 03 320 26 70 of via katleen@buurtwerkpleintje.be
Wanneer: Donderdag 2, 16 en 30 juli om 10u
Waar: vertrek in ‘t Pleintje
Info: Bij Katleen

Fietstocht

3

Vrijdag

2

Donderdag

10u: wandeling

10u-12u: Pleintje
open

10

14u-16u: naaien

9

10u-12u: Pleintje
open

14u-16u: Pleintje
open

14u-16u: Pleintje
open

17

14u-16u:naaien

16
14u: Fietstocht

10u: wandeling

10u-12u: Pleintje
open

24

14u-16u: naaien

231

10u-12u: Pleintje
open

14u-16u: Pleintje
open

4u-16u: Pleintje
open

31

14u: Fietstocht

30
14u-16u: naaien

10u: wandeling

14u-16u: naaien

10u-12u: Pleintje
open

14u-16u: Pleintje
open

Op vrijdag maken we om de 2 weken een fietstocht, we gaan fietsen met een groepje van 10
personen, reserveren is verplicht en kan via telefoon 03 320 26 70 of via door een mailtje te
sturen naar katleen@buurtwerkpleintje.be. Zorg er wel voor dat je fiets in orde is om pech
onderweg te vermijden.
Wanneer: Vrijdag 10 en vrijdag 24 juli om 14u
Waar: we vertrekken samen in ‘t Pleintje
Info: Bij Katleen

Naainamiddag

Zaterdag

4

11

18

25

Iedere vrijdagnamiddag kan je mee komen naaien in ‘t Pleintje. Er kunnen maar een beperkt
aantal naaiers meedoen, dus laat op voorhand weten of je graag wil mee naaien. Kan je zelf een
naaimachine meebrengen, dan komt dit zeker van pas.
Wanneer: iedere vrijdag tussen 14u en 16u.
Waar: in ‘t Pleintje
Info: Bij Marij of Katleen

Zomersluiting.

Zondag

5

12

19

26

Tussen maandag 3 en maandag 17 augustus nemen we allemaal even vakantie en
zal ‘t Pleintje gesloten zijn. Stien en Katleen ontvangen jullie terug met open armen
vanaf dinsdag 18 augustus. Fijne vakantie!

Aan welke regels moeten we ons houden?

Ondertussen op Facebook
Zo lang we niet normaal open zijn gebeuren er ook heel
veel leuke dingen op onze facebookpagina.

•

Kom je met de fiets? Parkeer die dan buiten op straat.

•

Hou afstand van elkaar, probeer 1,5m ruimte te laten tussen jezelf
en andere bezoekers.

Ga zeker eens een kijkje nemen!

•

Volg de pijlen op je weg naar binnen.

•

•

Kom je binnen in het buurthuis? Dan draag je verplicht een
mondmasker, ook tijdens activiteiten zoals naaien en 2-spraak.
Ook bij BuurtGoed draag je een mondmasker, buiten is dit niet
nodig.

lke dag om 16u posten we een liedje uit een playlist
die we maakten voor onze vrijwilligers. Stuk voor stuk
toppers (ook de liedjes :))

•

Op onze facebookpagina posten we boodschappen
van andere pleintjesbezoekers.

•

Je blijft er op de hoogte van de laatste updates ivm de
maatregelen die we hier toepassen door het
coronavirus.

•

Onze stagiaire Stien post er soms filmpjes met kleine
projectjes die je thuis eens kan proberen. Zo toont ze
hoe je zelf een tasje kan maken uit een oude T-shirt of
hoe je zelf je eigen wasmiddel kan maken.

•

Ontsmet je handen bij het binnenkomen.

•

Het toilet is gesloten, voor noodgevallen kunnen we het toilet
openen. Achteraf ontsmetten we het toilet.

•

Wil je graag deelnemen aan een activiteit? (bijv. naaien of 2spraak) Maak een afspraak, dan weten we dat je komt en zijn we
niet met te veel.

Benieuwd? Zoek naar Buurtwerk ‘t Pleintje op facebook!

Pleintjes-magazine

Van 3 tot 16 augustus zal ‘t Pleintje gesloten zijn. We hopen na de zomersluiting wat meer
activiteiten te kunnen doen.
Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt!

Stien maakt voorlopig elke
maand een Pleintjes-magazine.
Het is een boekje vol pleintjes
weetjes, gedichtjes, spelletjes en
recepten.
Veel pleintjesvrienden kregen de
vorige editie ook al in de bus, wil
je ook graag zo’n magazine thuis
ontvangen? Geef ons een seintje!

